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هر بت الموافق 7/10/2017، الّساعة الرابعة بعد الظُّ وذلك يوم السَّ
في كنيسة القّديسين بطرس وبولس للّروم المْلِكيين الكاثوليك في شفاعمرو

ال اراكم اهللا مكروها بعزيز
الّرجاء اعتبار هذه الدعوة بمثابة دعوة شخصية، لجميع المعارف واألصدقاء.

قداس وجناز االربعين 

عّزام  نسيم جريس 

وكريمتاها وأبــنــاؤهــا  ــة،  حــنِّ الفقيد  ــة  زوج
ـــوث ـــّح ب وآل  عــــــــّزام  آل  وُعـــــمـــــوم 
والخارج  شفاعمرو  في  وأنسباؤهم،  وأقرباؤهم 
األربعين  وجّناز  قّداس  لمشاركتهم  يدعونكم 
كر الذِّ َطيِّب  الغالي،  فقيدهم  لنفس  راحــًة 

 (أبو منذر)

طوبى لمن اخترته ليسكن في ديارك إلى األبد

وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 7/10/2017 
في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في شفاعمرو.

ال اراكم اهللا مكروها بعزيز
الرجاء اعتبار هذه الدعوة بمثابة دعوة شخصية للجميع

قداس وجناز االربعين 

خورية سليمان  مروان  الدكتور 

زوجة الفقيد تغريد وولداه مها وهاني وأخواته 
آل  وعموم  شفيق  وعمه  وهيام  وفاتنة  نجالء 
في  وأنسباؤهم  وأقرباؤهم  صليبا  وآل  خورية 
لمشاركتهم  يدعونكم  وخارجها  شفاعمرو 
لنفس  ــــة  راح االربــعــيــن  وجـــنـــاز  ــــداس  ق
ــــمــــرحــــوم فـــقـــيـــدهـــم الــــغــــالــــي ال

 (أبو هاني)

طوبى لمن اخترته ليسكن في ديارك إلى األبد

يا حافر الصخر صمود 
ويا سالك العلم دروب 

بوركت على الجهود الدوؤب 
وألف مبروك على النجاح 

لقاء مثمر إلدارة ولجنة أولياء أمور 
الراهبات مع رئيس ومدير عام البلدية 

اليوم افتتاح مهرجان 
فيست اك���ت���وب���ر 
ش���ف���اع���م���رو يف 
م��������ن اخ����������راج 
سرية  وت��ن��ظ��ي��م 
املسيحي الكشاف 

شفاعمرو:  يف 
التطوير  عجلة 
لكل  م��س��ت��م��رة 
وبمعزل  ال��ب��ل��د 
التقسيمات  عن 
ال���ط���ائ���ف���ي���ة ت�����ه�����ام�����ة جن�����ار

الف مبروك  
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األخبار

أمور  أولياء  لقاء مثمر إلدارة ولجنة 
الراهبات مع رئيس ومدير عام البلدية 
رئيس  مسؤولية   : نجار  تهامه  األول��ي��اء  لجنة  رئيس 
التاريخي  الغنب  بتصحيح  وبرنامجه  رؤيته  تنفيذ  البلدية 
الحكومية باملدارس  االهلية  امل��دارس  ميزانيات   بمساواة 
رئ��ي��س ال��ب��ل��دي��ه ام���ن ع��ن��ب��ت��اوي : ع��ن��د ال���غ���اء ق��ان��ون 
ن��ه��اري اص����درت ق��ان��ون ال��ع��ن��ب��ت��اوي ل��ي��ح��ّل م��ك��ان��ه وال 
الكامل وال��دع��م  ب��امل��س��اواة  االه��ل��ي��ة  امل����دارس  أن��ك��ر ح��ق 

مدير املدرسة رامي سرور : ال يعقل ان تخفي البلديه عن املدرسة  استحقاقها 
القانونية حصتها  على  وحصولها  الكاثوليك  شكوى  باعقاب  نهاري  مليزانية 

فوجئت جلنة اولياء امور الطالب من ت�صرف املطرانية 
الت�صرف  م��ن  الكاثوليك  مدر�صة  على  والقييمني 
الذي قامت به خل�صًة من اجل احل�صول على  الفردي 
اعالم  دون  البلدية  قبل  من  نهاري  قانون  م�صتحقات 
من  ف��ازوا  منفردة  دعوى  فقدموا  الراهبات,   مدر�صة 
وت�صليم  القانون  تنفيذ  على  البلدية  باإجبار  خاللها 
 300 من  اكرث  قرابة  يرتاوح  والذي  امل�صتحق  املبلغ 
الف �صيكل حيث فازت الكاثوليك بهذا املبلغ ومل جتد 
الوقت وال�صبب لإخبار مدر�صة الراهبات لكي حت�صل 
العجب  يثري  ب�صكل  عنها  المر  واخفت  ن�صيبها  على 
هذا املو�صوع املقلق بالإ�صافة اىل روؤية رئي�س البلدية 
املدار�س  مع  الهلية  امل��دار���س  ميزانيات   مب�صاواة 
الطالب  اأم��ور  اأولياء  جلنة  دفع  احلكومية  الر�صمية 
واإدارة املدر�صة اإىل عقد لقاء هام وتاريخي مع رئي�س 
البلدية من اجل و�صع النقاط على احلروف والوقوف 
. ال��ع��ادل��ة  امل�����ص��اواة  يف  الرئي�س  روؤي���ة  تنفيذ  على 

اأع�صاء  بح�صور  الأولياء  جلنة  رئي�س  اللقاء  افتتح 
امل�صت�صار  بحوث  �صادي  املحامي  املوقرين  اللجنة 
حميط  ال�صحي  وال�����ص��رف  امل��ي��اه  لحت���اد  ال��ق��ان��وين 
�صفاعمرو , ال�صيديل ع�صام خورية ,ال�صيد عامر اأرملي 
ا�صاد بنوايا  ال�صيد رامي �صرور حيث  ومدير املدر�صه 
الرتبية  على  باحلفاظ  الثاقبه  وروؤيته  البلدية  رئي�س 
والتعليم ورفع امل�صتوى التعليمي يف املدينة من خالل 
. تفرقه  دون  املوؤ�ص�صات  جلميع  العادل  الدعم  توفري 

هذا وطالب رئي�س اللجنة البلدية اأوًل بدفع م�صتحقات 
قانون نهاري ال�صابقة منذ عام 2013 قبل اإلغاء القانون 

كما دفعوا للمدر�صة الكاثوليكو ومن ثم تنفيذ وعد الرئي�س 
ال�صلطة  توليه  منذ  اإ�صايف  عام  كل  مبالغ مماثلة  بدفع 
باأعقاب وعوداته بت�صحيح الغنب عن املدار�س الهلية 
القانون  امنا  ذلك  فعل  اأجل  من  بقانون  حاجته  وغري 
نهاري  لقانون  امل��وازي  العنبتاوي  قانون  هو  اليوم 
التعامل  مب�صاواة  البلدية  اللجنة  رئي�س  وطالب  كما 
وت�صغيل  املدر�صة  تظليل  من  الر�صمية  املدار�س  مع 
من  وغ��ريه��ا  والنظافة  للرتميم  بالإ�صافه  ح��ار���س 
الر�صمية امل��دار���س  كما  وم�صتلزمات  ادوات  تزويد 
عدد  اىل  تطرق  ���ص��رور  رام��ي  ال�صيد  املدر�صة  مدير 
املدر�صة  اليها  تتعر�س  التي  املوؤملة  املوا�صيع  من 
مطالًبا  املوظفني  لبع�س  مهني  غري  ت�صرف  نتيجة 
والعمل  الم���ور  تنظيم  اج��ل  م��ن  التدخل  الرئي�س 
. الطرفني  م�صلحة  يخدم  مبا  واملنا�صب  ال�صحيح 
با�صغاء  ا�صتمع  عنبتاوي  اأمني  ال�صيد  البلدية  رئي�س 
ملندوبي املدر�صة متفهًما عاقًدا العزم على ت�صحيح اي 
غنب تاريخي يف التعامل بني البلدية واملدار�س الهلية 
موؤكًدا ان البلدية على ا�صتعداد لفح�س املطالب بال�صكل 
املدر�صة  اليجابي وال�صريع وتنفيذ جميع م�صتحقات 
الط��راف  بني  والتعاون  امل�صرتك  العمل  اىل  داع��ًي��ا 
يف  �صخ�صًيا  اليه  التوجه  مطالًبا  اليجابي  بال�صكل 
او  املوظفني  من  اي  مع  املدر�صة  تواجه  م�صكلة  كل 
امل�صوؤولني يف البلدية من اجل اإر�صاء احللول ال�صريعة
الأمر  مبتابعة  البلدية  عام  مدير  الرئي�س  وطالب  هذا 
ودفع  واملدر�صة  البلدية  بني  الإ�صكالت  جميع  وحل 
. والتدقيق  الفح�س  بعد  الالزمة  امل�صتحقات  جميع 

على  املا�صي,  الأرب��ع��اء  ي��وم  البلدي,  املجل�س  �صادق 
املدينة,  يف  عالقة  ق�صايا  ح��ل  يف  ت�صاهم  ق���رارات  ع��دة 
ا�صتئجار  عنبتاوي  ام��ني  البلدية  رئي�س  ق��رر  حيث 
البلدية,  يف  النظافة  ع��م��ال  ج��ان��ب  اىل  نظافة  م��ق��اول 
وتقدمي  �صفاعمرو  يف  املختلقة  احل��ارات  لتنظيف  وذل��ك 
تخويل  مت  بالإ�صافة,  واف�صل.  ا�صمل  ب�صورة  اخلدمات 
تعالج  وا���ص��ح��ة  عمل  خطة  بو�صع  البلدية  مهند�س 
البنية  يف  امل�صاكل  اأهمها  املدينة  يف  الهند�صية  امل�صاكل 
املدينة. �صكان  حياة  على  �صلًبا  تنعك�س  والتي  التحتية 

اأخ��رى,  بنود  على  اجلل�صة  خ��الل  امل�صادقة  مت  اي�صا, 
النف�صية,  الع��اق��ات  ل���ذوي  ت�صغيل  ن���ادي  تفعيل  مثل 
ال�����ص��وارع خا�صة  ل��ده��ن وت��خ��ط��ي��ط  م��ي��زان��ي��ة  ر���ص��د 
حفاًظا  وذل��ك  ال��ع��ام��ة,  واملوؤ�ص�صات  امل��دار���س  بجانب 
ع��ل��ى ح��ي��اة امل��واط��ن��ني خ�����ص��و���ص��اً ط���الب امل���دار����س.

من  بتوجيه  ال��ب��ل��دي  املجل�س  ق��رر  التعليم,  جم��ال  يف 
من  امل��دار���س  ط��الب  م��ن   10% باإعفاء  البلدية  رئي�س 

)نت�صانيم(  ب��راع��م  ب��رن��ام��ج  يف  ال���ص��رتاك  ر���ص��وم  دف��ع 
اىل  ه���ذا  ال�����ص��ع��ب��ة,  الق��ت�����ص��ادي��ة  الأو����ص���اع  ب�صبب 
البلدية. ملكية  اىل  خا�صتني  رو�صيتني  حتويل  جانب 

عنبتاوي  ام���ني  الأ���ص��ت��اذ  ال��ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  واع���ت���ر  
اليومية  للخدمات  راف��ع��ة  وب��اإن��ه��ا  بالهامة,  ال��ق��رارات 
ال���ق���رارات  ان  ع��ن��ب��ت��اوي  واأردف  ل��ل�����ص��ف��اع��م��ري��ني. 
ملمو�صة  ���ص��ت��ك��ون  ���ص��ف��اع��م��رو  ل��ب��ل��دي��ة  الأخ�������رية 
التحتية. والبنية  النظافة  جم��ايل  يف  بالذات  للمواطن, 

اىل  تنظر  والتنمية  التطوير  عجلة  ان  عنبتاوي  واأ�صاف 
م�صتقبل املدينة و�صكانها, بخالف بع�س اأع�صاء املعار�صة 
التي  التطوير  عمليات  كل  يتجاهلون  الذين  البلدية  يف 
طائفية  زاوي��ة  من  التطوير  اىل  ليلتفتوا  البلدية,  تقدمها 
واح��دة  عائلة  �صفاعمرو  ان  عنبتاوي  وختم  �صيقة. 
اأي  من  اأك��ر  جتمعها  التي  والخ��وة  والوحدة  وكبرية, 
كل  ب��اب  �صيطرق  التطوير  وان  بغي�س,  طائفي  حديث 
املختلفة. الطائفية  الهويات  عن  مبعزل  �صفاعمرو  يف  بيت 

يف شفاعمرو: عجلة التطوير مستمرة لكل 
الطائفية التقسيمات  عن  وبمعزل  البلد 

شفاعمرو مستهدفة .....فاحذروا 
اأم�س  اأول  ,م�صاء  الكثيف  النار  اإط��الق  حادث  اأق�ّس 
الأربعاء ,على اأحد بيوت حي ظهر الكني�س م�صاجع اأهل 
املدينة من هذا الأ�صلوب الإجرامي يف التعامل بني النا�س 
هذا ومل يكن هذا احلادث الأول من نوعه يف هذا احلي 
اإذ اأن تاريخ احلي ي�صهد على عدد كبري جًدا من حوادث 
اإطالق الر�صا�س الليلي الآثم ,بهدف التخويف  وتهديد 
ال�صكان من اأجل حت�صيل مكا�صب اأو اأهداف اإجرامية .
ف�صول  تثري  �صفاعمرو  مدينة  اأن  فيه  �صك  ل  مم��ا 
ع�صابات الجرام واملجرمني  ب�صبب الهدوء وا�صتقرار 
الأمن ورخاء احلياة فيها ,باختالف الو�صع يف جميع 
ب�صالبة  تتميز  �صفاعمرو  اأن  اذ  العربية  واملدن  القرى 
الت�صدي  يف  ارادتهم  و�صلب  جاأ�صهم  ورباطة  اأهلها 
جلميع العابثني املتطاولني على م�صلحة املدينة واأمان 
اأهلها  , من ناحية اخرى فان العنف كال�صرطان يتف�صى 
ال�صكان  و�صالمة  اأم��ان  ويهدد  العربية  املجتمعات  يف 
الذين يرجتفون خوًفا من انعدام ال�صيطرة وقوة الردع 
هذه  حتدي  يف  وف�صال  �صعًفا  تظهر  التي  ال�صرطوية 
الظواهر, فبتنا على اجرام منظم ينخر يومًيا وي�صتاأ�صل 
للدم  احتقان  فال  جمتمعاتنا  اأج�صام  من  هامة  اأج��زاًء 
,بينما جتري انهاره ت�صبغ ايامنا بلونه الحمر الداكن .
الإج��رام  ع�صابات  ح�صابات  من  تنفذ  مل  �صفاعمرو 
واملجرمني فهي عر�صة لأهداف مبيتة, فال�صوق ال�صوداء 
ال�صفاعمري,  املجتمع  اقت�صاد  من  كبرًيا  حيًزا  حتتل 
حيث ان املئات باتوا رهينة لهذه الآفة نتيجة اأو�صاع 
كئيبة تعي�صها بع�س املحالت التجارية والأفراد , كما 
واملرافق  املن�صاآت  م�صتوى  لأدنى  تفتقر   املدينة  وان 
واملتنزهات  العامة  وال�صاحات  والنوادي  احليوية 
اأف��راده,  على  النف�صي  ال�صغط  من  نوًعا  ي�صكل  ,مما 
تربية  اأولده  تربية  ال�صيطرة على  الأ�صرة  فيفقد رب 

ون�صحا  فنبات  الآمن,   العي�س  مل�صتوى  ترقى  �صليمة 
املجتمع  وتقاليد  لعادات  فاقد  جمرم  عابث  جيل  على 
الآمن , ينحدر اأفراده اإىل م�صتوى ا�صتعمال املخدرات 
ومن  واأع�صابه,  روعه  تهدئة  اجل  من  اأول  اخلفيفة 
تنت�صر  جمتمع  يف  بالورود  الج��رام  طريق  تفر�س  ثم 
بحوزة   باتت  التي  القانونية  غري  الأ�صلحة  داخله 
من  اأرزاق��ه  عن  يبحث  العمل  عن  عاطل  عابث  �صباب 
خالل ترهيب النا�س واإخافتهم وتخطري حياة اأ�صرهم .

اأحبائي, وعلينا جميعا م�صوؤولية  �صفاعمرو م�صتهدفه 
جبهة  وتكوين  وماآزرتهم  امل�صتهدفني  ودعم  الت�صدي 
الت�صرت  وع��دم  وت��اآخ��ي  �صف  بوحدة  واٍق  وح�صن 
على معلومات قد تفيد حتقيق العدالة ومنع احلادث 
بلغت قد  اين  ....ه��ا  بكثري  اأعظم  املخفي  لن  القادم 
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ن�صرت اإحدى ال�صحف املحلية خًرا حول بناء ج�صر 
مدر�صة �صمور الأ�صبوع املا�صي, واأن الف�صل يف بنائه 
يعود لأحد اأع�صاء البلدية الغري فّعال والذي يغيب 
ت�صويه  بهدف  ع��ام   من  اأك��رث  منذ  وظائفه  اأداء  عن 
احلقائق ون�صب الجناز لأ�صخا�س ل عالقة لهم به .

ق�صم  رئي�س  حفيظة  الكاذب  اخل��ر  ن�صر  اث��ار  وق��د 
الذي   , حنيف�س  فرج  البلدية  رئي�س  وكيل  التطوير 

املدينة  يف  م�صروع  اأي  اأن  ال�صالم  مع  ات�صال  يف  اأكد 
امليزانية  توفري  اأج��ل  م��ن  م�صٍن  عمل  اىل  بحاجه 
البلدية  اأع�صاء  ر�صائل  وان  تنفيذه,  اج��ل  من  له 
يف  الأف�صلية  تعطيهم  ل  اخل�صو�س  بهذا  للرئي�س 
تاأتي  امنا  م�صروع  اية  تنفيذ  يف  او  والبناءو  العمل 
وجههم  وجتميل  ناخبيهم  جماملة  اطار  يف  ر�صائلهم 
. خمتلفة  تكون  احلقائق  بينما  العام  ال��راأي  اأم��ام 
ج�صر  لبناء  الكبرية  احلاجة  البلدية  راأت  فقد  هذا 
يجمع اأ�صالء او �صقّي مدر�صة �صالح �صمور البتدائية 
عهد  يف  مت  التنفيذ  بينما  ج��دا,  طويلة  �صنوات  منذ 
مت  حيث  عنبتاوي  ام��ني  احل��ايل  والرئي�س  الدارة 
وم�صت�صار  البلدية  اأمن  �صابط  بوا�صطة  لقاء  ترتيب 
الوزير  مع  بيه  قائد  �صمري  ال�صيد  املوا�صالت  وزير 
فرج  وال�صيد  عنبتاوي  امني  البلديه  رئي�س  بح�صور 
خنيف�س وكيل رئي�س البلديه ومدير عام البلديه كمال 
لتنفيذ  الالزمة  امليزانية  حتقيق  مت  وهناك  �صوفانيه 
امل�صروع وقد ا�صت�صدر رئي�س البلديه ) رئي�س اللجنة 
تنفيذ  مت  حيث  مالئما,  ترخي�ًصا  للبناء(  اللوائية 
طويلة  �صنوات  ا�صتمرت  مزمنة  م�صكلة  وحل  البناء 

الصحف  إحدى  يف  الكاذب  النشر  بأعقاب  خنيفس  فرج 
املحلية حول صاحب الفضل ببناء جسر مدرسة سمور :

أطالب الصحافة املحلية بعدم نشر أخبار هابطة 
كاذبة هدفها تشويه الحقائق أمام الرأي العام 

ظاهرة جديدة جتتاح البالد يف الآونة الأخرية , ثري القلق والذعر 
والبلبلة, اذ يظهر فجاأة " مهرج مقنع" مبكان ما ويثري اخلوف 
والذعر بني �صفوف م�صاهديه من النا�س . وقد عممت ال�صرطة, 
بياًنا يوم الربعاء ,ر�صدت من خالله عدة حوادث من هذا القبيل 
مو�صحة نتائج هذه ت�صرفات ال�صبيانية الطائ�صة , وقد جاء يف 
البيان  :" خالل �صاعات الليلة املا�صية يف منطقة تل ابيب وحتديدا يف 
هرت�صليا القت ال�صرطة القب�س على فتى مقنع من ال�صكان هناك  مل 
الرعب واخلوف  13 عاما  مثريا   العمر بعد نحو  يتجاوز من 
ما  ال��ذي��ن  هناك  ع��ام  مبتنزة  وال��غ��ادي��ن   ال��رائ��ح��ني  بنفو�س 
املكان  اىل  �صارعت  التي  بال�صرطة  بالت�صال  قاموا  ان  لبثوا 
وجهه   على  املهرج  وقناع  به  والم�صاك  التو�صل  من  متمكنة 
التلفاز  يف  �صاهده  ما  حماكاة   ق�صد  انه  مدعيا  بجيبه  و�صكني 
باب  من  ذلك,  حول  ومن�صورات  تقارير  من  التوا�صل  ومواقع 
�صراحه  اط��الق  و�صط  ج��اري��ة  �صده  والتحقيقات  ال��دع��اب��ة  
ايام".  ع��دة  املن�زيل  احلب�س  �صملت  مقيدة  ب�صروط  لحقا 
منف�صلة  وقائع  يف  موؤخرا  مت  انه  اىل  وي�صار  البيان:"  اأ�صاف 
من  وحتى  فتية  ع��دة  �صبط  بالبالد  خمتلفة  مناطق  طالت 
يتحركون  وه��م  مقنعني  القانونية   امل�صاءلة  �صن  حتت  هم 
بنفو�س  واخل��وف  الذعر  مثريين  بلداتهم  انحاء  يف  ويتجولون 
ال�صكان  جنبا اىل جنب مع موا�صلة ال�صرطة باجراءاتها حتى 
كل   , العدالة  �صيادة  ام��ام  وتقدميهم  ال�صالعني  اىل  التو�صل 
ومبا  ال�صلة  ذات  والن�صو�س  القانونية  لالجراءات  وفقا  حالة 
ي�صمل الخذ بامالءات قانون الحداث وبنوده , وفقا للمقت�صى.
ونوؤكد على دور الهايل يف �صبط اولدهم وتوعيتهم وم�صتوى 

ادراكهم حول كافة املخاطر التي قد تنطوي عليها مثل هذه الفعال  
واو�صاعنا  واقعنا  مثل  يف  وبالذات  والت�صرفات,  وال�صلوكيات 
احل�صا�صة واملت�صعبة  ال�صارية يف بالدنا  والتي قد ت�صل تداعياتها اىل  
ا�صابات ج�صيمة وحتى ازهاق ارواح ال�صالعني واخرى بريئة ".

ظاهرة جديدة جتتاح البالد يف الآونة الأخرية , ثري القلق والذعر 
والبلبلة, اذ يظهر فجاأة " مهرج مقنع" مبكان ما ويثري اخلوف 
والذعر بني �صفوف م�صاهديه من النا�س . وقد عممت ال�صرطة, 
بياًنا يوم الربعاء ,ر�صدت من خالله عدة حوادث من هذا القبيل 
مو�صحة نتائج هذه ت�صرفات ال�صبيانية الطائ�صة , وقد جاء يف 
البيان  :" خالل �صاعات الليلة املا�صية يف منطقة تل ابيب وحتديدا يف 
هرت�صليا القت ال�صرطة القب�س على فتى مقنع من ال�صكان هناك  مل 
الرعب واخلوف  13 عاما  مثريا   العمر بعد نحو  يتجاوز من 
ما  ال��ذي��ن  هناك  ع��ام  مبتنزة  وال��غ��ادي��ن   ال��رائ��ح��ني  بنفو�س 
املكان  اىل  �صارعت  التي  بال�صرطة  بالت�صال  قاموا  ان  لبثوا 
وجهه   على  املهرج  وقناع  به  والم�صاك  التو�صل  من  متمكنة 
التلفاز  يف  �صاهده  ما  حماكاة   ق�صد  انه  مدعيا  بجيبه  و�صكني 
باب  من  ذلك,  حول  ومن�صورات  تقارير  من  التوا�صل  ومواقع 
�صراحه  اط��الق  و�صط  ج��اري��ة  �صده  والتحقيقات  ال��دع��اب��ة  
ايام".  ع��دة  املن�زيل  احلب�س  �صملت  مقيدة  ب�صروط  لحقا 
منف�صلة  وقائع  يف  موؤخرا  مت  انه  اىل  وي�صار  البيان:"  اأ�صاف 
من  وحتى  فتية  ع��دة  �صبط  بالبالد  خمتلفة  مناطق  طالت 
يتحركون  وه��م  مقنعني  القانونية   امل�صاءلة  �صن  حتت  هم 
بنفو�س  واخل��وف  الذعر  مثريين  بلداتهم  انحاء  يف  ويتجولون 
ال�صكان  جنبا اىل جنب مع موا�صلة ال�صرطة باجراءاتها حتى 
كل   , العدالة  �صيادة  ام��ام  وتقدميهم  ال�صالعني  اىل  التو�صل 
ومبا  ال�صلة  ذات  والن�صو�س  القانونية  لالجراءات  وفقا  حالة 
ي�صمل الخذ بامالءات قانون الحداث وبنوده , وفقا للمقت�صى.
ونوؤكد على دور الهايل يف �صبط اولدهم وتوعيتهم وم�صتوى 
ادراكهم حول كافة املخاطر التي قد تنطوي عليها مثل هذه الفعال  
واو�صاعنا  واقعنا  مثل  يف  وبالذات  والت�صرفات,  وال�صلوكيات 
احل�صا�صة واملت�صعبة  ال�صارية يف بالدنا  والتي قد ت�صل تداعياتها اىل  
ا�صابات ج�صيمة وحتى ازهاق ارواح ال�صالعني واخرى بريئة ".

"املهرجون املقنّعون" ظاهرة مقلقة تجتاح البالد!!!

املهرجان  افتتاح   3-10-2017 الثالثاء  يوم  ع�صر  مت 
– عبلني حتت  الدويل العا�صر للفلكلور والرتاث ال�صعبي 
مب�صرية  اأ�صدقاء  وال�صعوب  لل�صالم  نرق�س  �صعارات 
تقدمتها  عبلني  قرية  مركز  يف  امليالد  �صاحة  من  انطلقت 
ومر�صدات  ك�صافة  و�صرية  الإ�صالمي  الك�صاف  �صرية 
الرق�س  ف��رق  ومب�صاركة   , عبلني  الأرث��وذك�����س  ال��روم 
"ف�صيليكا"   الرق�س  فرقة  اأوكرانيا,  دول��ة  من  ال�صعبي 
يلغفا  مدينة  من  لتفيا  دولة  ومن   , كو�صتوبل  مدينة  من 
للدبكة  جفرا  براعم  وفرقة  الرق�س"ترا�صي�س"  فرقة 
ال�صعبية  للدبكة  النور  وفرقة  عبلني   ال�صعبية  والفنون 
الكروم  جم��د  ال�صعبية  للدبكة  امل��ج��د  وف��رق��ة  ك��اب��ول 

البتدائية  للمدر�صة  التابعة  ال�صعبية  الدبكة  وفرقة 
عبلني  اأه��ايل  من  كبري  جمهور  امل�صرية  راف��ق  وق��د   . د 
وعند  امل�صرية.  و���ص��وارع  م�صار  جوانب  با�صطفافهم 
و�صول الفرق اىل �صاحة ملعب متعدد الأهداف يف املركز 
بامل�صرية  الرتحيب  مت  )املتنا�س(  عبلني  اجلماهريي 
اىل  و�صالم  بنظام  للو�صول  و�صكرهم  بها  وامل�صرتكني 
عرافة  تولت  وق��د  املهرجان  بافتتاح  الحتفال  ار���س 
الرنامج الحتفايل الفتتاحي ال�صيدة هديل حلمي حيدر 
عر�صها  كابول  ال�صعبي  للرق�س  النور  فرقة  قدمت  وقد 
ليتبعه عر�س فرقة املجد للدبكة ال�صعبية من جمد الكروم 
كما ومت تكرمي ال�صرايا الك�صفية التي �صاركت يف امل�صرية 
ب�صهادات �صكر وتقدير ولفرق الدبكة من كابول وجمد الكروم 
املهرجان  على  ال�صيفة  الأجنبية  الفرق  قامت  وقد  هذا 
منذ �صاعات ال�صباح بجولة يف قرية عبلني , زاروا خاللها 
عقد عائلة اأبناء عزات داود وقدم لهم املهند�س املعماري 
ا�صعد داود �صرحا وافيا عن املكان التاريخي , كما وزاروا 
الروم  كني�صة  وزارة  بواري  مرمي  القدي�صة  ومزار  بيت 
القدمي  واجلامع  املحلي  املجل�س  وبناية  الأرثوذك�س 
عبلني.  اجلليل  ملتقى  مطعم  يف  الغذاء  طعام  وتناولوا 

الشعبي يف عبلن والرقص  العاشر للفلكلور  الدولي  املهرجان  افتتاح 
ب��ح��ض��ور ش��ع��ب��ي وع�����روض رائ���ع���ة م���ن رق���ص���ات ال��ش��ع��وب

خمتلف  يف  والتطويرّية  العمرانية  للم�صاريع  ا�صتمراًرا 
انحاء �صفاعمرو , بداأت بلدية �صفاعمرو, موؤخرا,  بالعمل 
رقم  �صارع  وان�صاء  �صق  م�صروع  من  الوىل  املرحلة  على 
"9" يف حي العني, بتكلفة ت�صل اىل 7 مليون �صاقل والذي 
�صريبط حي "العني" من اجلهة ال�صمالية )الإطفائية( بحي 
"امليدان", عن طريق حي "الفّوار".  وذلك بغية التخفيف 
جنبالط", "كمال  الرئي�صي  ال�صارع  يف  ال�صري  اأزم��ة  من 
مّتت امل�صادقة على امل�صروع بعد جل�صات عمل متوا�صلة 
وزارة  يف  عنبتاوي,  اأمني  ال�صّيد  البلدية,  رئي�س  عقدها 
اإقرار  اإج��راءات  ت�صريع  عن  اأثمرت  حيث  املوا�صالت, 
املخطط وتعديل اخلرائط ل�صمان �صارع ع�صري ي�صاهم فعاًل 
يف تخفيف حركة ال�صري, وي�صاهم يف عدم تفاقمها م�صتقبال
من   "9" رق��م   لل�صارع  الوىل  املرحلة  يف  العمل  �صيبداأ 
مدخل  يف  "العبا�صي"  دوار  وحتى  "الطفائية"  دوار 
اىل  ال�صارع  من  الول  املقطع  طول  وي�صل  الفّوار.  حي 
النتهاء  املتوقع  ومن  مرت.   15 اىل  وعر�صه  مرت   300

 .2018 اي��ل��ول  �صهر  يف  الوىل  املرحلة  يف  العمل  م��ن 
يف  ت�صهد  �صفاعمرو  مدينة  ان  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم��ن 
التطوير  م�صرية  يف  كبرية  اجن���ازات  الأخ���رية  ال�صنة 
هذا  يف  العمل  ي��اأت��ي  اذ  وال�����ص��وارع,   التحتّية  للبنى 
ال�صارع  م�صروع  من  الكر  الق�صم  اجناز  بعد  امل�صروع 
وتعبيد  �صيكل,  مليون   6 بتكلفة  العني  حي  يف  اللتفايف 
اهملت.  كانت  التي  املدينة  يف  ال�����ص��وارع  م��ن  العديد 
"ابو  ح��ي  اىل  امل���وؤدي  ال�����ص��ارع  تعبيد  بينها  م��ن  ك��ان 
طويلة. �صنوات  دامت  معاناة  بعد  "عثمان"  و  ها�صم" 
وقال  بامل�صروع  العمل  �صري  البلدية  رئي�س  وتفقد  هذا 
جميع  يف  انقطاع  ب��دون  م�صتمرة  "اجنازاتنا  معّقًبا: 
ج�صر  برتكيب  قمنا  املا�صي  ال�صبوع  يف  الأ���ص��ع��دة. 
العمل  انطالق  ن�صهد  اليوم   نحن  وه��ا  املكتب  مدر�صة 
ولأول  �صريبط  والذي   9 �صارع  من  الأوىل  املرحلة  على 
بحّي   م����رورا  "العني"  ح���ّي  م��ع  "امليدان"  ح��ي  م���رة 
و�صخم. ع�صري  رئي�صي,  �صارع   خالل  من  "الفوار", 

انطالق العمل يف مشروع شارع "9" الضخم: لربط 
ببعضها شفاعمرو  يف  وامليدان  الفوّار  العن،  أحياء 

تخفي�س  عنبتاوي,  اأمني  �صفاعمرو,  بلدّية  رئي�س  قرر 
ر�صوم برنامج "براعم", )نت�صانيم- "ت�صيال" �صابقا(, 
ب ٢٠٠ �صيكل اأقل من الر�صوم التي كان من املقرر ان 
يف  امل�صاركني  الطالب  جميع  التخفي�س  لي�صمل  بى,  جتجُ
الرنامج من جيل 3 8- �صنوات. وذلك ب�صفته رئي�صا 
بتفعيل  بداأت  التي  اجلماهريّية  املراكز  �صبكة  لإدارة 
الذي كان  ال�صنة بدل املقاول اخلارجي  امل�صروع هذه 
املجُعلن  التخفي�س  ومبوجب  الن.  حتى  بتفعيله  يقوم 
�صنوًيا.  ٤٥٠ من  ب��دل  �صيكل   ٢٥٠ الطالب  �صيدفع 
بعد  تربوّيا  اط��ارا  "براعم"  الث��راء  برنامج  ويعّد 
فعاليات  الطالب  فيه  يتلقى  املدر�صّي,  الدوام  �صاعات 
لكّل  ال�صاخنة  للوجبة  بالإ�صافة  اث��راء,  وور���ص��ات 

امل��راك��ز  �صبكة  خ��الل  م��ن  ال��رن��ام��ج  يفعل  ط��ال��ب. 
�صفاعمرو  بلدية  با�صراف  �صفاعمرو,  اجلماهريية 
وبرعاية وزارة الرتبية والتعليم ومركز احلكم املحلي.

ام��ني  ال�����ص��ّي��د  ق���ال  اخل��ط��وة  ع��ل��ى  ل��ه  تعقيب  ويف 
الرتبوّية  والأط���ر  الأه���ايل  ان  �صك  ل   " عنبتاوي: 
فهي  كبريين,  وارتياح  ب�صرور  اخلر  هذا  �صتتلقى 
مع  بالتعاون  اإجن��ازه��ا,  على  عملنا  هامة  خطوة 
�صبكة املراكز اجلماهريّية, وذلك من منطلق احلر�س 
بهدف  الأهايل,  على  والتخفيف  الطالب  م�صلحة  على 
لالن�صمام  الطالب  من  ممكن  عدد  لأكر  املجال  اتاحة 
اأن يخدم  املتوّقع  امل�صروع, حيث من  وال�صتفادة من 
�صفاعمرو". يف  طالب   1000 م��ن  اأك��رث  امل�����ص��روع 

رس��وم  تخفيض  ي��ق��رر  شفاعمرو  ب��ل��ديّ��ة  رئ��ي��س 
الطالب لجميع  تقريبًا   %50 اىل  ب��راع��م  برنامج 
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         https://www.mta.ac.il/he-il/eventssite/pages/o1vib.aspx
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�صارك منتخب من مدر�صة احل�صيني للكراتيه ال�صفاعرية 
يف بطولة كا�س البحر الأ�صود يف اودي�صا  الأكرانية , كما 
و�صارك يف مع�صكر تدريب دويل مع اأندية من دول خمتلفة 
و�صخنني  �صفاعمرو  م��ن  لع��ب��ني  ت�صعة  م��ّث��ل  وق��د 
كا�س  بطولة  يف  مميزه  مب�صاركة  الكراتيه  راب��ط��ة 
الأك���راين  ال��ك��رات��ي��ه  ب��رع��اي��ة احت���اد  ال���ص��ود  البحر 
عاملًيا املعروفه  تايجرونك  رابطة  وبتنظيم   wkf
 1200 من  اك��رث  واملع�صكر  البطولة  يف  �صارك  وق��د 
يومني  م���دار  ع��ل��ى  خمتلفه  دول  ع���دة  م��ن  ط��ال��ب 
جدا  املتقدم  بامل�صتوى  البطولة  متيزت  وقد  كاملني 
امل�صتويات  باأعلى  اإداري  وبتنظيم  الالعبني  ملعظم 
�صفاعمرو  م�����ص��ارك��ة  ط��الب وط��ال��ب��ات  ك��ان��ت  وق��د 
منهم  جمموعه  ا�صتطاعت  ,حيث  جًدا  جيدة  و�صخنني 
والقتال  الكاتا  يف  امل��راح��ل  وتخطي  النقاط  اح���راز 

,ول��ك��رثة  ت��ق��ري��ًب��ا  م��راح��ل   3 اىل  , وو���ص��ل��ت  احل���ر 
الو�صول  املنتخب  ي�صتطع  مل  امل�صاركة  الأع����داد 
اخلام�س,   امل��رك��ز  يف  اأن��ه��ى  م��ن  ومنهم  للنهائيات 
كبرًيا  اجن��اًزا  يعد  هذا  البطولة  مل�صتوى  فبالن�صبه 
ف�����ق�����د ج�������������اءت ال�����ن�����ت�����ائ�����ج ك�����ال�����ت�����ايل:
ا���ص��ي��ل ح�����ص��ن م��رك��ز ث��ال��ث م��ي��دال��ي��ة ب��رون��زي��ة
م��رك��ز خام�س ���ص��ري��ف��ي  ح��ل��ي��م زع�����روره و���ص��ن��ان 

حجاج  وا�صيل  �صعدي  وع���دن  واوي  ن��وره��ان  اأم���ا 
على  يح�صلوا  ان  ا�صتطاعوا  فقد  �صعبان  وق�صي 
لهم, وهذا اجناز بحد ذاته  باأول م�صاركة  نقاط وذلك 

الدويل علي طربيه من  املدرب واحلكم  املنتخب  رافق 
التدريب مع�صكر  على  وكم�صرف  حلبه  كمدير  �صخنني 
التقييم  جل�صة  وخ���الل  امل��ب��اري��ات  ان��ت��ه��اء  وع��ن��د 
مت الإ�����ص����ادة مب�����ص��ارك��ة امل��ن��ت��خ��ب امل��م��ي��زة ومت 
املقبلة  للم�صاركات  مهمة  نقاط  ع��دة  على  التاأكيد 
ب�صالم ال���ب���الد  اإىل  ع����اد  امل��ن��ت��خ��ب  ان  ,واله������م 

بطولة  نحو  وع��زمي��ة  ق��وة  بكل  متجه  "انظارنا 
املقبل  ال�����ص��ه��ر  منت�صف  يف   ت�صيكيا  يف  اوروب�����ا 
اهلل"... ب��ع��ون  م�صرفه  اجن����ازات  وم��ع  ه��ن��اك  ف���اإىل 
ال�صالمة ع��ل��ى  هلل  واحل��م��د  للجميع  م���روك  ال���ف 

منتخب مدرسة الحسيني للكراتيه يرفع اسم شفاعمرو يف املحافل العامليه 

������ت ا������:
• ��� ����� \ ��دة �ــ���� �� ����� ا�������ت

• ���ة �� إدارة و����� ���ر�� 

• ���ة �� ���ل �ـــــ���� ا�������ت

• ���ة �� ���ل ا���� �� أ���ل 22-18 – أ�����

• ���ة �� ا���� �� ��ا�� ����� – أ�����

• ���� ا������ �ـــ���� 50%

���� ا����ة ا��ا��� وا������ت �� أ�� ا������ "���� ���وع �����- ������و" 
ola@abrahamfund.org.il :��20.10.2017  ������ اال����و ���

���ر اال��رة أن ا����� ا����� ������� ����/ة ا����وع �ــ��ـ�ــ� أ�ــ�ــ�

���� �ــ���ــ� �ـ�ــ����و �ـ��ـ��ـ�ون �� 
���درات ���وق ا��ا��� و����� ا��� ا����

2017-2018

حتت عنوان " ل للعنف نعم للحياة" بادرت الإعالمية 
وفاء يو�صف مببادرة اجتماعية  من اإنتاج موؤ�ص�صة الوفا 
القتل  جرائم  ملكافحة  موؤخرا  اإطالقها  ,مت  برودك�صن 
العربي  املجتمع  يف  وامل�صتفحلة  امل�صت�صرية  والعنف 
اجلارية  الح��داث  �صوء  على  املبادرة  هذه  ..وت��اأت��ي 
العربي  املجتمع  يف  امل�صتفحلة  والعنف  القتل  وجرائم 
اربعة وخم�صني  يقل عن  ما ل  العام وقع  بداية  ..فمنذ 
قتيال راحوا �صحايا جلرائم القتل امل�صت�صرية يف املجتمع 
العربي لذا تاأتي هذه املبادرة لتكون مبثابة �صرخة يف 
قتال  كفانا  لتقول  وتاأتي  والدمار  والقتل  العنف  وجه 
وا�صتهتارا بحياة النا�س ووجوب ايقاظ ال�صمائر النائمة 
وا�صتجماع بقايا الن�صانية ''ل للعنف ..نعم للحياة ''.

''مبادرة  للحياة  ..نعم  للعنف  ''ال 
يوسف وفاء  لإلعالمية  اجتماعية 



���ه ا�� ��� إ���ء ���� ا�������ت، �ـــ��� اال�ـ�ـــــ�ء وا������ ���ـــ� 
 �� 

ّ
��ا��ـــ� األر���� ا��ّ���� وا��� ال ��ـــ�� ��ال��ـــ�ءات أو ا�������ت إال

�ـــ�� األر���� ا����ّ�� أو ا���ر�ـــ�، �����ا��� ا����دة �������ن و��� إ�ـ�ــــ�ر 
ز�� ����.

ّ
ا������ات ا��

��� ��ـــ� ا����� إ�� ��ـــ� ا������/�ـــ��� ا�����ـــ�، ������� ����� 
���ـــ��� د���� �������، و���� ��� ���ـــ� ا������ت ا������ّ�� و��ّ�� 

���ر�� إ���ّ�� أ��� �� ��� ���.

�� �ـ��ــ� اال���ام
أ��� �����وي - ر��� ا������

حملة التخفيضات تنتهي بتاريخ 30.11.2017

إىل أ��يل �����و ا���ام،
����� ����� �����و، ����ا��� ا���ام ��ورة ا����ل ���� ا�������ت �� 
ا����ن ا����� �� األر���� ا�� أ���� وزارة ا��ا���� وذ�� ��� إ���ء �ّ�ة ا����� 

وا�� ����� ��� ���� �� ���� ا���ين.

حملة التخفيضات على الديون المستحقة 
من ضريبة ا�رنــــونــــــــا قد تصل إلى نسبة

 50%
ا����� ���� ا����ن ا����ا��� 

�ـــــ�� ا���ا�ـ�ـــ�ـ� �ـ�ــــــــ� 
��ر�� 31/12/2014
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 يوم السبت من الساعة 11:00 حتى 22:00 يوم الجمعة من الساعة 9:00 حتى 14:00

بإدارة اشرف مروان عوكل 

قسم خاص للمهندسين المعماريين 
 ولمصممي الديكور الداخلي 

مدعووين  لالستمتاع من مجموعة كبيرة من اجسام اإلضاءة!! 
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الإج���رام  ح��الت  ك��رثت  الأخ���رية  القليلة  ال�صنوات  يف 
ما  وك��ث��ريًا  ال��ع��رب��ي.  املجتمع  يف  كبري  ب�صكل  والعنف 
هذا  يف  وق��ادة  م�صوؤولني  من  املو�صوع  ه��ذا  عن  ن�صمع 
املجتمع من �صا�صة ووجهاء ونا�صطني وحتى من منظمات 
باأي  يفد  مل  ذلك  كل  لكن  وجمعيات,  واحت��ادات  اإن�صانية 
العربي  ال�صارع  حديث  املو�صوع  ه��ذا  ي��زال  ول  �صيء 
املتعافبة. العربية  لالأجيال  موروثا  �صيبقى  اأنه  واأعتقد 

الزوج  بدر خان,  علي  املعروف  الوطني  امل�صري  املخرج 
لقاء  خالل  يل  قال  ح�صني,  �صعاد  الراحلة  للفنانة  الثالث 
جمعني به يف منزله يف �صارع الهرم يف القاهرة, وكان احلديث 
يدور عن الف�صاد والعنف يف املجتمع امل�صري:" لو �صاألنا كل 
عائلة يف م�صر عن �صلوكيات اأفرادها, ف�صيقولون بدون �صك 
انها مثاًل يحتذى به, ولكن ما دام الأمر كذلك فمن اأين ياأتي 
املجتمع؟" هذا  يف  والف�صاد  والعنف  الإجتماعي  الإنحدار 
جمتمعنا  يف  ال�صوؤال  نف�س  بطرح  قمنا  لو  اأي�صاً  ونحن 
تكمن  وه��ن��ا  اجل����واب.  نف�س  اأي�����ص��اً  ل��وج��دن��ا  ال��ع��رب��ي, 
اأي  الأ���ص��ا���س  م��ن  الرتبية  يف  ه��ي  وامل�صكلة  امل�صكلة. 
يت�صرف  العنف  مع  يكر  الذي  فالطفل  البيتية.  الرتبية 
اأو  امل��در���ص��ة  ذل��ك يف  ك��ان  اإن  الأ���ص��ا���س  ه��ذا  ب��ن��اًء على 
العملية. احلياتية  املمار�صات  يف  وحتى  اجلامعة  يف 
لقد تعرفت على عادات وتقاليد �صعوباً كثرية يف هذا العامل 
بحكم عملي ال�صحفي, حتى و�صلت اإىل اأدغال اأفريقيا وع�صت 
جمتمعنا  يف  راأيته  ما  هناك  اأر  ومل   , فيها  قبائل  مع  اأياماً 
العربي. �صحيح اأن املدتية والعلمانية مل تاأخذ طريقها اإىل 
يف  موجودة  زالت  ل  وامل�صداقية  الطيبة  لكن  بعد,  هناك 
هذه املجتمعات. اأنا مل اأر ومل اأ�صمع عن اأي جمتمع يرفع 
�صعار الكذب عند الرجال, مبعنى اأن الكذب رجولة �صوى يف 
املجتمع العربي. فهناك مثل �صعبي م�صهور ومعروف عند 
العرب يقول: " الكذب ملح الرجال وعيب عاللي ب�صدق". 
العربي.  للرجل  رمزا  جمتمعنا  يف  الكذب  ا�صبح  لقد  نعم 
ذات يوم دعاين �صديق لتناول طعام الغداء يف بيته للحديث 
النقا�س  يف  نحن  وبينما  معني.  اإجتماعي  مو�صوع  حول 
دخل اإبنه عائدًا من املدر�صة, وعلى وجهه عالمات توحي 
الإبن  فاأجه�س  ذلك  الأب عن  ف�صاأله  معه.  م�صكلة  بحدوث 
يف البكاء قائاًل: "�صربني الأ�صتاذ علي". وبدون اأي �صوؤال 

"  ما  القول  بع�صبية كبرية:  اإىل  ال�صبب �صارع الأب  عن 
اإيدو  ميد  وكيف  اأربيه   كيف  بعرف  اأنا  حبيبي  يا  تزعل 
واأن الأب  عليك هالكلب". مل ا�صدق ما �صمعته خ�صو�صاً 
يالرتيث  الأب  فن�صحت  اإن�صانية.  جمعية  يف  نا�صط  نف�صه 
واأن يعرف اأوًل ال�صبب مت يت�صرف, رغم علمي التام باأن 
مهما  التلميذ  �صرب  عليه  وممنوع  بل  خمول  غري  املعلم 
ا�صتخدم  الإبن  اأن  بعد  فيما  يل  تبني  وقد  الظروف.  كانت 
ي�صتخدم  نف�صه  الأب  واأن   ال�صف  يف  له  زميل  مع  العنف 
الإبن  فاإن  كذلك,  الأب  كان  فاإذا  عائلته.  اأفراد  مع  العنف 
�صي�صري على نف�س النهج. ولذلك فاإن ال�صلوكيات يف البيت 
متار�س  العائلة  كانت  فاإذا  املجتمع.  يف  هاماً  دورًا  تلعب 
ويت�صرف  والف�صاد  العنف  من  خالية  طبيعية  حياة  
�صيكون  العائلة  م�صتقبل  اأن  يف  �صك  فال  ب�صدق,  اأفرادها  
�صليما واإذا كان املمار�صة غري ذلك فتلك م�صيبة اجتماعية.

وما دام ال�صيء بال�صيء يذكر فال بد يل من �صرد حكاية ع�صتها 
"�صرب   اإىل  املدر�صة  مدير  دعاين  فقد  اإبتدائية.  مدر�صة  يف 
فنجان قهوة" �صباحاً يف مكتبه. وعندما قرع اجلر�س راأيت 
ع�صاً  املدير  حمل  راأي��ت.  ما  لهول  ويا  املدير  من  ت�صرفاً 
بطول مرت تقريباً كان يطلق عليها هو نف�صه وباعتزاز"ع�صا 
لالإ�صطفاف  وهناك   هنا  التالميذ  يالحق  بداأ  مت  الرتبية" 
بنظام ويقول لهم ب�صوت عال :" ياهلل يا اولد الكلب ياهلل 
ب�صرعة". وعندما انتهى من مهمته الرتبوية وجل�صنا ن�صرب 
القهوة قلت له مبزاح:" هل هذه تربية يا اأ�صتاذ" فاأجابني: 
فاأي  بال�صرب".  هيك  اإل  بفهمو  وما  بيجو  ما  كلب  "اأولد 
مربي هذا خمول وموؤمن على م�صتقبل اأطفال؟  واأي تربية 
العنف  مديرها  ي�صتخدم  مدر�صة  يف  الطفل  يعي�صها  هذه 
عالنية �صباح كل يوم مدر�صي؟ فاإذا كان التلميذ منذ مطلع 
م�صتقباًل. �صيت�صرف  فكيف  عنف,  جو  يف  يعي�س  حياته 

ل  هنا,  اأعمم  ل  واأنا  عام  ب�صكل  العربي  جمتمعنا  يف  نحن 
وترهيب,  تخويف  اأ�صاليب  بل  تربية  اأ�صاليب  منار�س 
فما  جمتمعنا.  يف  العنف  يتف�صى  ملاذا  بعد  فيما  ن�صاأل  ثم 
ميكن  ل  فيها,  نعي�س  التي  البيئة  يف  متجذر  العنف  دام 
اأكرث  �صينت�صر  ذلك  من  وبالعك�س  ي��زول  اأن  العنف  لهذا 
اأن امل�صوؤولني يتحدثون دائماً عن تف�صي  فاأكرث. وامل�صكلة 
التف�صي,  هذا  ملعاجلة  حلوًل  يطرحون  ل  لكنهم  العنف 
للعنف  حل  اإيجاد  اإمكانية  يف  اأب��دا  متفائل  غري  اأين  رغ��م 
الرجولة. رمز  الكذب  يعتر  ال��ذي  العربي  جمتمعنا  يف 

م�����ائ�����دة احل���ي���اة 
ط���وي���ل���ة, ع���ام���رة 
احللوة  ب���الأح���داث 
القدر  لكن  وامل����ّرة, 
���ق���ّرر ل��ك��ل اإن�����ص��ان  يجُ
العمرّية  امل�����ص��اف��ة 
التي يجب اأن يقطعها 
لي�صل  منذ �صغره... 
الذي  الأق�صى  احلد 
حّدده له, فنقل القَدر 
ع���ّزام,  ن�صيم  ال��ع��م 
والعمل,  العطاء  دروب  يف  طوياًل,  م�صواًرا  قطَع  الذي 
والجتهاد يف كافة الأ�صعدة, طوال ن�صف قرن واأكرث, اإىل 
�صاحته اخللفية اخلفيَّة حّتى غمره بعتمة املوت الّدام�صة.

بيوتها,  تخّبئ  التي  الأ�صيل,  الغربية  احلارة  ابن  اإّنه 
ة, تروي عراقة تاريخ  حكايات ح�صرية, واأ�صراًرا خا�صّ
لأهم  اأميًنا  مرجًعا  يجُعتر  ك��ان  ن�صيم  العم  �صفاعمرو. 
ظّلت  بلحظة,  حلظة  عاي�صها  التي  �صفاعمرو,  اأح��داث 
معه  جل�صتجُ  بِفطنته...  ا�صرتَجَعها  ذهنه,  يف  ّزنة  خمجُ
املا�صي,  طاحونة  يف  ت��دجُور  ذكرياته  وب��داأت  م��ّرة,  ذات 
ح�صلت  كاأنها  بالتف�صيل,  الأح���داث  بع�س  يل  ���ص��ارًدا 
واملمتع  منه,  ب�صماعها  ا�صتمتعت  لقد  القريب,  بالأم�س 
ا  �صعوريًّ ل  فاأدخلني  �صديدة,  بلهفة  رواه��ا  اأّن��ه  اأك��رث 
حينها. �صفاعمرو  ملدينة  التاريخّية  الأج���واء  نفق  يف 

اأنا اأعتر الراحل لي�س فقط من اأوائل التّجار يف �صفاعمرو 
فرتة  عا�صر  اإذ  خم�صرًما,  اإن�صاًنا  اأعتره  بل  فَح�صب, 
اليهود  اح��ت��الل  على  ��ِه��َد  ���صَ كما  ال��ري��ط��اين,  الن��ت��داب 
طالت  التي  جتارته  يف  ا�صتمّر  ذل��ك  ورغ��م  ل�صفاعمرو, 
بريوت يف �صنوات الأربعني... مع بداية خم�صينّيات القرن 
املا�صي, فَتَح دّكانه ال�صغري وال�ّصهري يف حارته, كنموذٍج 
كانت  وترتيبه.  لنظافته  ب�صيط,  �صرائي  ملجّمٍع  م�صّغٍر 

الأنيق.    يده  بخط  ٍر  �صعَّ مجُ فيه  غر�ٍس  كل  خ�صبّية,  رفوفه 
الأخرى,  احلارات  واأهايل  حارته,  اأهل  الّدكان  هذا  خدم 
اعترته  ال��ي��وم��ي��ة,  حاجّياتهم  منه  ا���ص��رتوا  ال��ذي��ن 
حّتى  متطّلباتهم,  ل��ّب��ى  ال���ذي  ال�صحري,  كالفانو�س 
كانت  الأط���ف���ال...  األ��ع��اب  بع�س  على  اأي�ًصا  اح��ت��وى 
�صدره,  �ِصعة  دف��رت  يف  �صّجلة  مجُ ماركة  وجهه  �صماحة 
ب��دواة  املكتوبة  بنف�صه,  اع��ت��داده  ب�صفحات  امل��ل��يء 
التي  �صفائه  ِق���الدَة  كانت  الّدائمة  ابت�صامته  الفخر. 
اجلميع.  ا�صتلطفها  وقد  حياته,  ِجيِد  على  الّراحل  عّلقها 
ا به, مل يِحد عنه,  ة, نظاًما خا�صًّ و�صع ل�صري حياته اخلا�صّ
ًما اإىل اأبعد احلدود, �صواء يف تناول وجباته, اأو  فكان منظَّ
حّتى يف �صاعات دوامه وا�صرتاحاته. زوجته الفا�صلة اأم 
منذر, عاونته يف الدّكان يف اأوقات فراغها املنزيل, وكانت 
اجتماعية  نكهة  اأ�صافت  وجهها  اإ�صراقة  الأمين,  �صاِعده 
باأولدها,  عنايتها  خالل  من  الأ�صرية,  حياته  اإىل  ة  خا�صّ
يف  جانبه  اإىل  ووقفوا  عمله,  يف  والدهم  �صاندوا  الذين 
ح�صلوا  حّتى  اإمكانياته,  بكل  دعمهم  كما  حياته,  اأواخر 
على اأف�صل املراتب العلمّية, فتاأّلقوا بتح�صيلهم, وتفّوقوا 
تعاملهم.       يف  واأخالًقا  اأدًب��ا  وت�صاموا  بوظائفهم,  جناًحا 
التعليم املدر�صي,  ته من  العم ن�صيم مل يَنل ح�صّ اأن  رغم 
لكن  الفرتة,  تلك  �صادت  التي  القا�صية  الّظروف  نتيجة 
احلياة عّلمته اأن يكون ع�صاميًّا, مّتكاًل على نف�صه, �صامًدا 
اآماله,  الإطاحة بعر�س  التي حاولت  الّزمن,  اأمام ثورات 
الفكري,  �صج  والنُّ والحتمال  الَغَلبة,  ثروات  جمع  لكنه 
ّنًكا, و�صاهًدا  فاأْثَرْت وعيه يف �صنٍّ مبّكرة, لي�صبح تاجًرا حمجُ
ال�ّصيا�صيَّة والتجارّية والعمرانّية.  على نه�صة �صفاعمرو 
ح�صابات  اإج��راء  وهي  اإليه,  ّببة  حمجُ هواية  لديه  كانت 
عّينة, َيعِرف من خاللها  ة به, با�صتخدامه طريقة مجُ خا�صّ
اإذا كان املو�صم ال�ّصتوي القادم, ماطًرا اأم ل, ومع اقرتاب 
املو�صم, كنتجُ اأزوره يف دّكانه, ليجُطلعني على تكّهناته, التي 
كانت �صائبة يف كثري من الأحيان... �صكن تاريخ �صفاعمرو 
�صهاداته  عّزام, وجَتّمع يف حمّطات  ن�صيم  الَعم  ذاكرة  يف 
احليَّة, ولكّنها �صافرت معه على مركبة الوداع الأخرية.

وكامرياته  بتقنياته  فعاّل  نعمة  النّقال  الهاتف  يكون  قد 
وم�صامينه واأعماق اأعماقه, فهو يربطنا بالعامل,  ويحمل 
لنا اخلَرَ ال�ّصاخن والّطاَزج يف عني اللحظة التي يولد بها.

على  ع��زف��ن��ا  ن��ح��ن  اإن  واأك�������رث,  ن��ع��م��ة  اّن�����ه  ن��ع��م 
وت������ر امل����ح����ّب����ة والن���������ص����ان����ّي����ة والي����ج����اب����ّي����ة.

 ولكنه يجُ�صحي نقمة ولعنة وجتريًحا اإن نحن عزفنا على وتر 
ة يف اأر�صية الرتبية  د وال�صطياد يف املاء العكر, خا�صّ الت�صيُّ
فاملعّلم  وغرفها؛   وردهاتها  املدار�س  وحدائق  والتعليم 
كّل حرف وكّل حركة وكّل امياءة  يزن  اًل  ثِّ اأ�صحى ممجُ \ة 
� واإّل فكامريات اجلّوالت ) البلفونات( تالحقه اإن �صحك 
ّف بقمي�س الأم�س . اأو جاء بنكته ترفيًها اأو ح�صر اىل ال�صّ

ل��ق��د ان��ع��دم��ت ال��ع��ف��وّي��ة وط����ارت الب�����ّوة اجل��م��ي��ل��ة , 
فكّل   , رج��ع��ة  غ��ري  اىل  ال��رائ��ع��ة  الن�صيابّية  وه��رب��ت 
يتجاوز  ��ف  ال�����صّ يف  وال���ك���ام���ريات  ����راَق����ب,   مجُ ���ص��يء 
للن�صر  ال���ص��ت��ع��داد  اأه��ب��ة  على  وه��ي  ال��ث��الث��ني  ع��دده��ا 
��ر وم���ن داخ����ل ق��اع��ة اجل��ل�����ص��ات!!! ب��ال��ب��ّث املجُ��ب��ا���صَ

ق�����ص��ى يف مهنة  ����رّب  مجُ ي��ح��ك��ي ع���ن  ن��ظ��ري خ���ر  ل��ف��ت 
معته  ,و�صجُ �صنة  ارب��ع��ني  اك��رثم��ن  والتعليم  التدري�س 
ك��م��ا امل�����ص��ك - ك��م��ا ي��ح��ك��ي ع��ن��ه ال���ع���ارف���ون-  وق��د 
��ف . ����ص���ّوره اأح�����د ال���ّط���الب وه����و ي��غ��ّن��ي يف ال�����صّ
ن��������ي��������ا وملّ��������������ا ت�����ق�����ع�����د ! ف������ق������ام������ت ال��������دُّ
اأت�����������������������������������������������������راه اأج��������������������������������������رم؟ 
اإن  رى  تجُ يا  املجُرّبي   هذا  ارتكبه  الذي  الكبري  اجلرم  ماهو 
؟!! العتابا  من  ببيت  ��اّلب��ه  طجُ بنجاح  فرحته  اأطلق  هو 

؟! �������ن�������ك�������ًرا  مجُ ال������غ������ن������اء  اأ�������ص������ب������ح  ه��������ل 
ويفرح  غّني  يجُ ان�صاًنا  يكون  اأن  م��ن  املعّلم  يحرم  ه��ل 
للرتفيه؟ اأحياًنا  والفكاهة   رفة  بالطُّ وياأتي  ويغ�صب 
روب�������������������������ورت؟ اأرت���������������ري���������������دون���������������ه   
وب���������ّرر امل����ع����ّل����م اإّي�����������اه غ�����ن�����اءه ب������اأّن������ه ج���اء 
ت����ع����ب����رًيا ع�����ن ف����رح����ت����ه ب����ن����ج����اح ط������اّلب������ه  .

؟  اإًذا  املجُ���������������ص�������ك�������ل�������ه  ف������������اأي������������ن 
من حّقه اأن يفرح ,فال يعرف قيمة جناح الطاّلب اإّل املعلمونة 
– الذي  ق�صى37 عاًما يف التدري�س  اأنا  والأهل ,ا�صالوين 
- فاإين اأرفع راأ�صي  �صمًما حينما اأ�صادف اأحد طاّلبي وقد 
بالبنان.    اليه  �صار  يجُ عامِلًا  اأو  مهند�ًصا  اأو  طبيًبا  اأ�صبح 
وّل�����ّذة. " �صبع" ل��ل��م��ع��ّل��م��ني  ه���و  ال���ط���اّلب   ف��ن��ج��اح 

اأ�صحت  ب��ل   , غّنى  ال��ذي  املعّلم  ه��ذا  لي�صت  الق�صّية 
كّبلنا  فقد  كّلها,  والتعليم  التدري�س  عملية  الق�صّية 
فاأ�صحى  الوقحة"   " الكامريات  بهذه  املعّلمني   اأي��ادي 
ما  امر  يف  اخطاأ  اإن  ويله  ويا  للجميع  رجًة   " امِل�صكني" فجُ
اللياقة  عن  خارًجا  البع�س  يراه  قد  ت�صّرًفا  ت�صّرف  اأو 
مالك. ل  ب�صر  املعّلم  ان  متنا�صني  او  يفهمها..نا�صني  التي 
املدر�صة يف ورطة , والعملّية التعليمّية والرتبوية يف ورطة 
اأي�ًصا , فالل ت�صتغرب اأن ت�صمع وتقراأ اأّن طالًبا ما ا�صتعمل غاز 
ّف اأو اعتدى على معّلمته او معّلمه اأو مديره. الفلفل يف ال�صّ

وال��ذي  امل��ع��ّل��م  واأ���ص��ح��ى   , بالفعل  اختلطت  الم���ور 
م��ق��وًدا  اأ���ص��ح��ى  ؛  ال��ق��ائ��د  ي��ك��ون  اأن  امل��ف��رو���س  م��ن 
بال�صماء. عينيه  ��ك��ّح��ل  يجُ اأن  ب���دل  الر�����س  اىل  ينظر 

ِم�����ص��ك��ني اأن����ت ي���ا م��ع��ّل��م ال���ي���وم !!!...ِم�������ص���ك���ني... 
اأق���ع  اأن  ق��ب��ل     " ف�����ررت   الذي"   اأن����ا  وحم���ظ���وظ  
ال��ب��ل��ف��ون��ات. واأخ�������الق  ال��ب��ل��ف��ون��ات  م�����ص��ي��دة  يف 

مقاالت

عّزام سامي  مارون  بقلم:  اإلع����ام����ي أح���م���د ح���ازم

زه������������ي������������ر دع�������ي�������م

لذكرى رحيل العم نسيم جريس عزّام )أبو منذر(
ش����اه����دٌ ع���ل���ى ن��ه��ض��ة ش��ف��اع��م��رو

م�������������ح�������������ظ�������������وظ أن�������������ا

ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ال��ك��ذب رم���ز ال��رج��ول��ة 
ال��ع��ن��ف  ي���ت���ف���ش���ى  امل���ج���ت���م���ع  يف 

ع����ب����ي����د أب�������������و  م�������ع�������ن   - ي�������ص�������وّب�������ه�������ا  رم��������������������اح  

ت�صتمر املوؤ�ّص�صة الكرى يف مدينة �صفا عمرو, ورمزها قلعة 
ظاهر عمرو ذات التاريخ احلافل باإقامة امل�صاريع العمرانية 
العمالقة من �صمالها اىل جنوبها و�صرقها اىل غربها, بحيث يجري 
العمل ب�صورة منتظمة مل ي�صبق لها مثيل يف تاريخ املدينة منذ 
عني وي�صمل  فرتة النتداب, ومل يقت�صر البناء على جمال مجُ
واملواطن  احلياة,  وميادين  جمالت  مرافق,  كافة  هلل  حمًدا 
امل�صوؤولية  بحجم  وي�صعر  ال�صعداء  يتنف�س  عمري  ال�صفا 
وبفخر واعتزاز باملوؤ�ص�صة الكرى وادارتها احلكيمة ال�صاهرة 
املدينة  التي ت�صهدها  البلد والبلدة والنه�صة  على م�صلحة 
يكاد ل ي�صدق ما تراه عيناه, ويت�صاآل ان كان يف حلم ام علم!     
واملوؤ�ص�صات  الرتبوية  املراكز  بناء  حركة  املدينة  فت�صهد 
ال�صابة,  ل��الأزواج  �صكنية  جممعات  العاب,  مدينة  الثقافية 
ال�صوارع  كاّفة  وتعبيد  تو�صيع  اىل  بالإ�صافة  �صوق ع�صري 
والّراكنة  الراكدة  ال�صيارات  واإزال��ة  والرئي�صية  الداخلية 
بالإ�صافة  العامة,  وامل��واق��ف  وال�صاحات  الر�صفة  م��ن 
الفجر  ب��زوغ  م��ن  ت��ب��داأ  نظافة  وحملة  امل��ب��ي��دات  ر���س  اىل 

عمرو  �صفا  رم��ز  اي�صا  وحظيت  ال��ل��ي��ل.  منت�صف  حتى 
ترميمها. بعد  كبري  اأث��رى  متحف  اىل  حتويلها  اىل  وقلعتها 
اآخر م�صروع �صخم وعمالق, الول  تنفيذ  القلب,  يثلج  وما 
2, والذي  الب�صفور رقم  من نوعه يف البالد وهو بناء ج�صر 
�صمور  �صالح  ا�صم  على  الع��دادي��ة  املدر�صة  �صفتي  يربط 
�صابًقا هادًفا  الع�صكري  بناية احلاكم  القدمية  املدينة  و�صط 
اىل حل ازمة الطالّب واملعلمني لتمكنهم من العبور من اجلهة 
ال�صمالية اىل اجلنوبية بكل امن وامان, وذلك بعد تذمر, ا�صتياء 
ومعاناة دامت ما يقارب ال 20 �صنة, ب�صغط وجهود الهايل 
وجلان اولياء على املوؤ�ص�صة الكرى واملوؤ�ص�صات احلكومية.
نحن بدورنا, نبارك على هذا الجناز التاريخي القّيم الذي 
تبقى  ان  اآملني  يوم   7,300 حوايل  بعد  فقط  متاأخرا  جاء 
ج�صور الب�صرية مفتوحة بني اهايل املدينة مبنية على الحرتام 
املتبادل ومتينة كج�صر الب�صفور ال�صفا عمري ل تهزه الزوابع, 
بال�صطياد  واملحرتفني  وامللونني  الفاعي  راق�صي  ول  ل 
باملياه العكرة, ولتبقى �صفا عمرو وم�صلحتها فوق اجلميع.  
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الأربعاء,  امل�صرية,  ال�صينما  �صناعة  غرفة  اأ�صدرت 
قرارا مبنع الفنانة اللبنانية, هيفاء وهبي, من امل�صاركة 
يف اأي اأعمال داخل م�صر, جراء خالفها مع �صركة اإنتاج.
على  ردا  امل�����ص��ري��ة  ال�صينما  غ��رف��ة  ق����رار  وج����اء 
يلزمها  �صابق,  بقرار  وهبي"  هيفاء  امتثال  "عدم 
ما  مقابل  اإن��ت��اج,  ل�صركة  دولر  األ���ف   40 ب��اإع��ادة 
واحدة". "ثانية  فيلم  يف  امل�����ص��ارك��ة  ع��ن  تقا�صته 

مبلغ  هيفاء  دفع  على  القرار  ن�س  ذلك,  اإىل  وبالإ�صافة 
لتغطية  دولر(,  األف   100 )نحو  جنيه  مليون   1.7
واحدة". "ثانية  فيلم  ت�صوير  من  يومني  م�صاريف 

وات���خ���ذت غ���رف���ة ال�����ص��ي��ن��م��ا ق���راره���ا م���ع ك���ل من 
ال�صينمائية. امل��ه��ن  ونقابة  التمثيلية  امل��ه��ن  نقابة 

اأي  اأن متار�س  ومبوجب القرار, لن يكون بو�صع هيفاء 
اللجنة. بقرار  التزامها  بعد  اإل  م�صر,  يف  فني  ن�صاط 

بعد  الإن���ت���اج,  و���ص��رك��ة  هيفاء  ب��ني  اخل���الف  ون�صب 
وبركة"  "خري  فيلم  يف  ���ص��رف  ك�صيفة  م�صاركتها 
املنتج  وف��ق  اأدى  ما  الأ�صحى,  عيد  يف  عر�س  ال��ذي 
واحدة". "ثانية  فيلمه  تاأجيل  اإىل  ال�صبكي  حممد 

مصر" يف  "م��م��ن��وع��ة  وه��ب��ي  ه��ي��ف��اء 

عن  احل��الين  عا�صي  اللبناين  الفنان  اأعلن  اأن  بعد 
برنامج  يف  الأداء  جت��ارب  مرحلة  ت�صوير  نهاية 
على  ح�صابه  على  حما�صه  عن  عّر  فوي�س"  "ذا 
املقبلة  للمراحل  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  اأحد 
واع����دا ك��ل م��ن زم��الئ��ه احل��ك��ام:اإل��ي�����ص��ا,اأح��الم 
الق��وى  ه��و  �صيكون  فريقه  ان  حماقي  وحم��م��د 

امللك".    "مني  ال�صهرية  بعبارته  تغريدته  خامتا 
ممازحة  عليه  اح��الم  الم��ارات��ي��ة  الفنانة  ف���رّدت 
الن�����ص��ان  غ��ل��ط  م���و   ": ح�����ص��اب��ه��ا  ع���ر  بتعليق 
احلكمني  ط��راف��ة  على  اجل��م��ه��ور  ف��اأث��ن��ى  يحلم" 
الرنامج  م��ن  امل��ق��ب��ل  امل��و���ص��م  ي��ك��ون  ان  اآم��ل��ني 
ال��ق��ل��وب.  ب��ه��ذه الج�����واء امل��رح��ة امل��ح��ب��ب��ة اىل 

ت��ش��ت��ع��ل  ف����وي����س"  "ذا  ح�����رب 
ب���ن ع��اص��ي ال��ح��الن��ي وأح������الم!!!

 )T – Shirt( ن�صرت زينة �صورة لها وهي ترتدي
)زي  قائلة:  وعلقت  طفليها,  ا�صمي  عليه  مكتوب 
احلي  و�صلوا  ي��ارب  اأحمدك  �صنني   ٤ من  النهاردة 
الدنيا(. ا�صعد واحده يف  حاجه يف عمري كله وبقيت 
الروح  فيا  ردوا  وعز  زين  هلل  )احلمد  وقالت:  تابعت 

يارب احفظهم واكرمني بيهم وفيهم يا رب, لو ف�صلت 
حبايب  بتوعي  الفانز  واأ�صكر  ربنا  ا�صكر  عمري  طول 
اللي  كل  علي  الدين  عز  مي  الرن�صي�صة  وفانز  قلبي 
ول  منكم  مايحرمني  ربنا  كفاية,  م�س  عل�صانا  عملوه 
من جدعنتكم ودعواتكم, زين وعز بيقولوا لكم �صكرًا(.

زي����ن����ة ت��ح��ت��ف��ل ب���ع���ي���د م��ي��الد 
ت��وأم��ه��ا وت���وج���ه رس���ال���ة م��ؤث��رة

 ك�صف مطلعون على ملف ق�صية �صعد ملجرد, اأن كل ما مت تداوله 
موؤخرًا بخ�صو�س خر الراءة غري �صحيح, م�صريين اإىل اأن 
الق�صية مل يتم البت فيها بعد, واأن موعد املحاكمة غري حمدد.

لو�صائل  "املعلم"  حمامي  اأح��د  فيديدا  م��ارك  ج��ان  وق��ال 
اإعالمية فرن�صية: "كل ما قيل اأو كتب عن الق�صية خاطئ".

ال��ع��دال��ة  اإع����الن  ي��ت��م  اأن  ت��ت��وق��ع��ون  "كيف  واأ����ص���اف: 
ع���ن ان���ت���ه���اء ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��ق�����ص��ائ��ي, ف��ي��م��ا ق��ا���ص��ي 
حمكمة؟". اإىل  الق�صية  ب��اإح��ال��ة  بعد  ي��اأم��ر  مل  التحقيق 

ني�صان  يف  م�صروط  �صراح  باطالق  عنه  اأف��رج  ملجرد  وك��ان 
)ابريل( املا�صي, وغادر �صجن فليوري مع �صوار اإلكرتوين يف 
انتظار املحاكمة, علماً باأن فريق دفاعه ي�صم ثالثة حمامني هم: 
اإيريك دوبوند موريتي, واإبراهيم ر�صيدي وجان مارك فيديدا.

ما هي آخر التطورات بقضية سعد ملجرد؟؟؟ 

اإمام, ما تردد عن زواجه  نفى الفنان امل�صري حممد 
كثرية  اأخبار  انت�صار  بعد  املا�صية,  الفرتة  خ��الل 
اخلر. ه��ذا  ح��ول  امل�صرية  وامل��واق��ع  ال�صحف  يف 
ق�����ال اب�����ن ال���ن���ج���م ال���ك���ب���ري ع������ادل اإم��������ام يف 
اأ���ص��اع  اأت�����زوج ك��م��ا  "مل  ت�����ص��ري��ح��ات خ��ا���ص��ة: 
الآن" م��رت��ب��ط  ول  م��ت��زوج  غ��ري  واأن����ا  ال��ب��ع�����س, 

ت�����ص��ري��ح��ات حم��م��د ع�����ادل اإم�����ام ت��ن��ف��ي مت��اًم��ا 
ال�صابقة  خطيبته  وب��ني  بينه  ع��الق��ة  اأي  وج���ود 
ي�صتعدان  ك��ان��ا  اأن��ه��م��ا  رغ���م  وذل���ك  )ن���وره���ان(, 
بزفافهما  يحتفال  اأن  امل��ق��رر  م��ن  وك���ان  ل��ل��زواج 
النجوم. من  كبرية  نخبة  بح�صور  املا�صي  العام 

محمد إمام انفصل عن خطيبته نهائيًا!

اأ�صدرت املحكمة الع�صكرية يف لبنان, ال�صبوع املا�صي, 
الأ�صغال  مع  �صنة   15 �صاكر  ف�صل  ب�صجن  غيابًيا  حكًما 
 800 وتغرميه  املدنية  حقوقه  من  وجتريده  ال�صاقة, 
احلربية. بندقيته  بت�صليم  األ��زم��ت��ه  كما  ل��رية,  األ��ف 

ك��م��ا ���ص��در ح��ك��م ب����الإع����دام ب��ح��ق اأح���م���د الأ���ص��ري 
ال�����ذي ك����ان ف�����ص��ل ���ص��اك��ر ي��ع��م��ل حت���ت اإم���رت���ه.

"عني  ف�����ص��ل ���ص��اك��ر م��ت��وار ع��ن الأن���ظ���ار يف خم��ي��م 
يف  امل�صاركة  بتهمة  للعدالة  مطلوب  وه��و  احللوة", 
�صرق  عرا"  "معركة  يف  اللبناين  اجلي�س  �صد  القتال 
رف�س  ان��ه  كما  الأم��ر,  لبنان,  جنوب  يف  �صيدا  مدينة 

ترددت  بعدما  اللبناين,  اجلي�س  ملخابرات  نف�صه  ت�صليم 
مرة. م��ن  اأك��رث  نف�صه  لت�صليم  ا�صتعداده  ع��ن  اأخ��ب��ار 

وكان ف�صل �صاكر ينتظر حكماً براءته, بح�صب حماميته, 
ول �صك اأن احلكم الذي �صدر بحقه نزل عليه كال�صاعقة, 
"حكم براءة" للحاق بعائلته  بعد اأن كان ينتظر �صدور 
�صابق. وق��ت  يف  اللبنانية  الأرا����ص���ي  غ���ادرت  ال��ت��ي 

�صا�صات  على  اأط��ل  قد  ك��ان  �صاكر  ف�صل  اأن  اإىل  ي�صار 
كان  "فطي�صتني"  ع��ن  متحدثاً,  م��رة  م��ن  اأك��رث  تلفزة 
ما  ولكنه  اللبناين  اجلي�س  م��ن  �صهيدين  بهما  يق�صد 
بكالمه. اللبناين  اجلي�س  يق�صد  ك��ان  اأن��ه  نفى  ان  لبث 

عر  بتغريدتني  احلكم  �صدور  عقب  �صاكر  ف�صل  وعّلق 
الحتالل  مع  تعامل  “الذي  بقوله  “تويرت”  يف  ح�صابه 
رفيق  قتل  وال��ذي  فقط,  �صنتني  حكمه  مت  الإ�صرائيلي 
احلريري مل يجروؤ اأحد على حكمه اأو اإلقاء القب�س عليه”.

وق���ف  م����ن  “لكن  اأخ�������رى  ت���غ���ري���دة  يف  وت����اب����ع 
ب��وج��ه ب�����ص��ار وق����ال ك��ف��ى, ي��ت��م ح��ك��م��ه ظ��ل��ًم��ا 15 
لعدالتكم”. ���ص��ك��ًرا  ال�����ص��اق��ة,  الأع���م���ال  م��ع  ع���اًم���ا, 

ال���ح���ك���م ع���ل���ى ف���ض���ل ش���اك���ر ب��ال��س��ج��ن 
ال���ش���اق���ة األش�����غ�����ال  م�����ع  ع�����ام�����ًا   15
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يبدا يومك بداية هادئة جدا و قد تفرح ل�صري المور هكذا 
. لكن ل تتعجل يا �صديقي لن عند الظهرية �صوف يبداأ 
جتعل  ول  هادئاً  تكون  ان  فحاول   , الدرامي  امل�صل�صل 
مناو�صات  ت�صهد  قد   , بك  تتحكم  واملزاجية  الع�صبية 
وتواجه العديد من امل�صاكل يف العمل يف فرتة ما بعد الظهر. 
يف امل�صاء تبداأ مزاجيتك بالتاأثري على من حولك وخا�صة 
ال�صاأن. بهذا  تاأخذه  قد  ق��رار  اي  من  فاحذر  حتب  من 

العمال ت�صغط عليك منذ ال�صباح الباكر لكنك 
تكون يف و�صع قوي جدًا وكلمتك تنفذ ب�صرعة, 
انتبه من �صراحتك املبالغ بها يف فرتة الظهرية 
اما يف فرتة ما بعد الظهر وخا�صة بعد ال�صاعة 
الرابعة والن�صف يبداأ الهدوء بال�صيطرة على من 
حولك مما ي�صعرك ببع�س امللل يف فرتة امل�صاء.

ملا  الظهر  حتى  و  ال�صباح  ف��رتة  با�صتغالل  عليك 
و  العمل  جم��ال  على  خا�صة  و  دع��م  م��ن  تعطيك 
العائلة فاحلظ معك و �صوف يجعلك تك�صب العديد 
اىل   12 مواليد  من  كنت  اذا  خا�صة  و  النقاط  من 
الظهر  بعد  ما  فرتة  من  ابتداءا  اما   . �صباط   19
حولك  من  امل�صاكل  ت��زداد  و  بالتغري  مزاجك  يبداأ 
تتغري �صوف  مواعيدك  لن  البيت  يف  تبقى  ق��د  و 

تتغري  ف�صوف   , موعدها  اأتى  احل�صابات  اعادة 
وقت  م��ن  اتخذتها  ال��ت��ي  وق���رارات���ك  اف��ك��ارك 
حدث  اث��ر  مبنطقية  التفكري  وتبداأ  ج��دًا  قريب 
خطاأ  كله  فعلته  ما  ان  لك  واظهر  كثريًا  فاجاأك 
وافعالك  بنف�صك  ثقة  اك��رث  تبدو  امل�صاء  يف   .
وم�صاحلة من حتب �صيء عادي فال تتكر عليه 
الليلة. لتتمتع معه بهذه  وكن اكرث �صهولة معه 

والذي  جانبك  اىل  املوجود  احلظ  من  تقدر  ما  ا�صتنفذ 
ذلك  بعد  لنه  فقط  الوىل  ال�صباح  �صاعات  يف  �صريافقك 
اىل  جيدة  بل  �صيئة  تكون  لن  لكنها  المور  تتغري  �صوف 
ناجحا.  �صيبقى  الذي  العمل  نطاق  ما و خا�صة على  حد 
وتبدو  الخر  للجن�س  امل�صاء  هذا  تزداد  �صوف  جاذبيتك 
امل�صاكل  افتعال  ع��دم  عليك  لكن  لديك  طلة  احلى  يف 
مراوغتك. و  بحركاتك  ت�صتفزه  فانت  حت��ب  م��ن  م��ع 

الظهرية  و  ال�صباح  فرتة  يف  جيدة  تبقى  الج��واء 
فا�صتغل الو�صع لفعل ما تريد و بالخ�س يف العمل او 
ال�صفر , لكن عند الظهرية �صوف تتغري به مواعيدك 
ولن مي�صي اي �صيء كما خططت له, و ت�صل مزاجيتك 
اىل اعلى م�صتوى لها. احلبيب لن يكون متفهماً لو�صعك 
يف امل�صاء فحاول ان ل تراه فهذا اف�صل لكما الثنني.

يف  العا�صفة  هبت  ان  بعد  بال�صتقرار  الم��ور  تبداأ 
الم��ور  ح��ل  ت�صتعجل  ل  لذلك  املا�صيني  اليومني 
و  ال�صباح  يف  �صجيته  على  ي�صري  �صيء  كل  وات��رك 
تبداأ  امل�صاء  يف  امل�صاكل.  فرتات  اخر  لنها  الظهرية 
امورك بالتح�صن امللحوظ وابت�صامتك امل�صرقة تلوح 
الخبار  ت�صلك بع�س  قد  و  مرتاح  على وجهك لنك 
حزيران.  29 اىل   23 مواليد  بالخ�س  و  اجليدة 

اعمالك  ال�صباح لنهاء جميع  قوية يف  بعزمية  تبدا 
الظهرية  عند  لكن   . م��ب��ادرات��ك  يف  قدما  امل�صي  و 
مب�صاكلك  تفكر  ل  و  عملك  على  تركز  ان  ح��اول 
من  النتقادات  تلقى  ل  كي  العاطفية  و  العائلية 
يف   . عليها  تندم  باخطاء  تقع  ان  او  بالعمل  رئي�صك 
جدا  عاطفي  لنك  احلبيب  من  قربك  ا�صتغل  امل�صاء 
اأيلول �صهر  مواليد  بالخ�س  و  درج��ة  لق�صى  و 

ي���وم ج��دي��د ل��ك ي��ا م��ول��ود ال��ع��ق��رب ل��ك��ن ب��ع��د ان 
لن  اح��داث  و  تعطيالت  من  به  ما  و  ال�صباح  مير 
والقوة  بالن�صاط  ت�صعر  الظهرية  فعند   , تعجبك 
وخا�صة  حولك  الم���ور  ك��ل  على  قب�صتك  وحتكم 
مرتاكماً  وع��م��اًل  �صغطاً  ب��ه  ت��واج��ه  ال��ذي  بالعمل 
اخلالف  ت�صوي  قد  امل�صاء  يف  املا�صية,  الي��ام  من 
كبري ب�صكل  مزاجك  يتح�صن  و  حتب  من  وبني  بينك 

العمال �صوف تكون مركز اهتمامك ف�صوف تلقى 
على عاتقك العديد من امل�صوؤوليات لتنجزها بوقت 
ان  وخا�صة  تفعل  ما  كل  يف  تنجح  �صوف  ق�صري, 
لن  كالماً  ت�صمع  �صوف  ج��دًا,  قوية  عزمية  لديك 
يعجبك يف امل�صاء من بع�س املقربني منك لكن لن 
تعطيهم الهتمام لنك مبزاج مرح و ل تريد تغريه .

المور  لن  فقط  ال�صباح  فرتة  خالل  بال�صر  عليك 
كنت  اذا  وخا�صة  تعاك�صك  ت���زال  م��ا  والح����داث 
تقع  ان  ف��اح��ذر   . ني�صان   19 اىل   12 مواليد  م��ن 
الم��ور  ت��ب��داأ  العمل,  جم��ال  يف  وخا�صة  اخل��ط��اأ  يف 
�صغط  بقاء  م��ع  ال��ي��وم  خ��الل  تدريجيا  بالتح�صن 
عن  ترفه  لكي  للم�صاء  برامج  ت�صع  متواجدا,  العمل 
تلبيتها. ت�صتطيع  ل  قد  لنك  تف�صل  قد  لكنها  نف�صك 
مكتوف  جتل�س  ول  �صديقي  يا  تريد  ما  بتنفيذ  اأ���ص��رع 
تالقي  �صوف  التي  ام��ورك  ت�صيري  يف  با�صر  بل  الي��دي 
تتبدل  الظهرية  فرتة  يف  لنه  ال�صباح.  فرتة  يف  جناحاً 
كلمة  لي  ح�صا�صاً  وت�صبح  جدا  كبري  ب�صكل  الو�صاع 
و  ج�صمك  انحاء  يف  التعب  ي�صيبك  قد  كما  اليك  توجه 
امل�صاكل تكرث من حولك و بدون �صبب . اما يف امل�صاء فانك 
البيت لنك ل�صت مبزاج ي�صمح بذلك ترف�س اخلروج من 

�ر
س��

���
ال

ة 
���

م
���

�ل
ك��

ال�����ك�����ل�����م�����ات امل��������������راد ش���ط���ب���ه���ا

________________: السر  كلمة 

- ف�����ول�����ه�����ام   - م�����ون�����اك�����و   - ي����وف����ن����ت����و�����س   - م����ور�����ص����ي����ا  ري����������ال   - �����ص����ي����ون 
- ل����ي����ف����رب����ول   - ق����ط����ر   - ري�������ن  -ج������ن������وى  ل�����ي�����ون   - ب���������ارى   - ا�����ص����ب����ان����ي����ول 

 - م����ل����ق����ا   - ب�������������وردو   - ب�������ورت�������و   - زي�������������ورخ   - لت���������ص����ي����و   - �����ص����و�����ص����و 
ب���ول���ون���ي���ا  - ����ص���ي���ن���ا   - ن���ي�������س   - -ب������ارم������ا  ب����امل����ريا�����س   - روم��������ا   - ت�����ص��ي��ل�����ص��ى 

وعلية نفتح باب االنتساب إلى فرع املنظمة يف شفاعمرو

لإلنتساب  يــرجى الــتـــواصـــل مـــــــع
 منى غالي :  0549776222  أو  أحمد عباس 0545294991 

health.shafa�gmail.com :أو من خالل البريد االلكتروني

تـعلـن عـن إقـامــة 
الـــــفــــــــــرع األول 
للمنظمة يف املجتمع العربي 

يف شفاعمرو

   
 




